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Verbetering van cerebrale
doorbloeding met elektrische
neurostimulatie  
 
Improving cerebral blood flow using electrical neurostimulation
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Neurochirurgie

Summary
Cerebral blood flow is regulated by a complex system of mechanisms. One of these mechanisms is 
sympathetic innervation of cerebral vessels. Elsewhere in the human body, amongst others in the brain, 
increased blood flow has been found as a result of electrical stimulation. This effect is probably medi-
ated by the sympathetic nervous system. Therefore electrical modulation of sympathetic innervation of 
cerebral vessels could affect cerebral blood flow.
In the case of cerebral vasospasm (delayed cerebral ischemia) after a subarachnoid hemorrhage, elec-
trical stimulation could be of therapeutic importance. In this paper, we present evidence for the role of 
sympathetic pathways in regulating cerebral blood flow. Also,  we show the results of our recent clinical 
research into electrical stimulation in order to modulate this sympathetic innervation and the resulting 
changes in cerebral blood flow in patients with an subarachnoid hemorrhage.

Samenvatting
Cerebrale doorbloeding wordt gereguleerd door een complex systeem van mechanismen. Een van 
deze mechanismen is de sympathische innervatie van de cerebrale bloedvaten. Elders in het menselijk 
lichaam, onder meer ook in het brein, is verbeterde doorbloeding gerapporteerd onder invloed van 
elektrische stimulatie. Waarschijnlijk is dit sympathisch gemedieerd. Derhalve zou elektrische modula-
tie van de sympathische innervatie van de cerebrale vaten van invloed kunnen zijn op de cerebrale 
doorbloeding. 
Elektrische stimulatie zou onder andere bij cerebrale vaatspasmen als gevolg van een subarachnoïdale 
bloeding  van therapeutische waarde kunnen zijn. In dit artikel  leveren we bewijs voor de rol van de 
sympathicus in de regulatie van cerebrale doorbloeding. Daarnaast presenteren we de resultaten van 
ons recente klinisch onderzoek op het gebied van elektrische stimulatie ter beïnvloeding van deze sym-
pathische innervatie en de effecten hiervan op cerebrale doorbloeding bij patiënten met een subarach-
noïdale bloeding.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2015;116(3):139-145)
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Inleiding
Verbeterde doorbloeding waargenomen tijdens elektri-
sche stimulatie heeft geleid tot vragen over de onder-
liggende mechanismen en de klinische toepasbaarheid 
hiervan. Voor het overgrote deel van het menselijk li-
chaam is doorbloeding gereguleerd door het autonome 
zenuwstelsel (‘autonomic nervous system’, ANS), in 
het bijzonder de sympathische tonus. Of dit ook het 
geval is voor de cerebrale doorbloeding is zelfs heden 
ten dage een punt van discussie. Indien sympathische 
banen de cerebrale vaten innerveren op dezelfde manier 
als elders in het lichaam gebeurt, zou modulatie van 
deze banen een effect kunnen hebben op de cerebrale 
doorbloeding (‘cerebral blood flow’, CBF). Wellicht 
kan een dergelijke modulatie klinisch-therapeutische 
waarde hebben bij aandoeningen waarbij de cerebrale 
doorbloeding verstoord of bedreigd is. Vanuit fysiolo-
gisch oogpunt zijn hierbij de cerebrale vaatspasmen die 
ontstaan na een subarachnoïdale bloeding (SAB) zeer 
interessant. Het betreft immers een relatief voorspel-
bare aanslag op de cerebrale doorbloeding met poten-
tieel grote klinische consequenties waarbij een klein 
therapeutisch effect mogelijk al van klinische waarde 
kan zijn.

Cerebrale autoregulatie
Lassen toonde in 1959 al aan dat de CBF bij een gemid-
delde arteriële druk (‘mean arterial pressure’, MAP) tus-
sen 50 en 150 mmHg min of meer gelijk blijft,  en zette 
uiteen dat diverse mechanismen een rol spelen bij deze 
regulatie.1 CBF wordt bepaald door de cerebrale 
perfusiedruk (‘cerebral perfusion pressure’, CPP) en 
cerebrale vaatweerstand (‘cerebrovascular resistance’, 
CVR) volgens de wet van Ohm (zie Figuur 1). CPP en 
CVR worden op hun beurt gereguleerd door complexe 
mechanismen. CPP is afhankelijk van intracraniële 
druk (‘intracranial pressure’, ICP) en MAP. De MAP 
wordt op haar  beurt bepaald door het hartdebiet (‘car-
diac output’, CO) en systemische vaatweerstand (‘syste-
mic vascular resistance’, SVR). CVR wordt met name 
gereguleerd door vasomotore (of myogene) autoregu- 
latie, chemo-reflexen (gestuurd door zuurstof en kool- 
dioxideconcentraties), lokaal metabole processen en 
neuronale innervatie.1-4 

De anatomische basis van de innervatie van de cerebrale 
vasculatuur begint reeds met de observaties van Wil-
lis in 1664 en is nadien uitgebreid beschreven.5 Er is 
aangetoond dat de cerebrale arteriën op twee manieren 

Figuur 1. Diagram van de regulatoire mechanismen van cerebrale doorbloeding. CBF = cerebrale doorbloeding (‘cerebral blood flow’), 

CPP = cerebrale perfusie druk (‘cerebral perfusion pressure’), CVR = cerebrale vaatweerstand (‘cerebral vascular resistance’), MAP = 

gemiddelde  arteriële bloeddruk (‘mean arterial pressure’), ICP = intracraniële druk (‘intracranial pressure’), CO = hartdebiet ('cardiac 

output'), SVR = systemische vaatweerstand (‘systemic vascular resistance’), P = pols, SV = slag volume, 8/π * η * l/r4 = wet van 

Poiseuille’s , met η = viscositeit, l = vaatlengte en r = vaatradius, PaCO2 = partiële arteriële koolzuurspanning, PaO2 = partiële 

arteriële zuurstofspanning. NB: interacties tussen de diverse mechanismen niet weergegeven. Overgenomen uit referentie.28

CBF = CPP / CVR

CVR = 8/π * η * l/r4CPP = MAP - ICP

ICP MAP = CO * SVR r

r η

SVR = 8/π * η * l/r4CO = P * SV Metabolic Vasomotor autoregulation

Chemical Neurogenic

PaCO2 PaO2 Intrinsic Extrinsic
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worden geïnnerveerd: 1) extrinsiek door vezels vanuit 
de cervicale ganglia (analoog naar andere parenchyma-
teuze vaatterritoria) en 2) intrinsiek door centrale banen 
vanuit de locus coeruleus en andere vasomotore centra 
in de hersenstam (zie Figuur 2).3, 6-8 

Ondanks deze gedetailleerde anatomische basis, is de 
rol van neurogene regulatie van CBF nog altijd on-
derwerp van discussie.9-10 De onzekerheid over de rol 
van neurogene regulatie van CBF ligt met name in de 
wijze waarop dit onderwerp werd bestudeerd, zoals onze 

Figuur 2. Schematische weergave van de innervatie van de cerebrale vaten. SCG = ganglion cervicale superior (‘superior cervical 

ganglion’), SPG = ganglion sphenopalatina (‘sphenopalatin ganglion’), OG = Ganglion Otica (‘otic ganglion’), TG = Ganglion Trigemina 

(‘trigeminal ganglion’), PNS = Perifeer zenuwstelsel (‘peripheral nervous system’), NA = noradrenaline, NPY = neuropeptide Y, Ach = 

acetylcholine, VIP = vasoactief intestinaal polipeptide, NOS = stikstof oxide synthase (‘nitric oxide synthase’), SP = substantie P, CGRP 

= calcitonine-gen gerelateerd peptide (‘calcitonin gene-related peptide’), 5-HT = serotonine, NKA = neurokinine A, PACAP = hypo-

fyse adenylaat-cyclase activerend polipeptide (‘pituitary adenylate cyclase-activating peptide’), CNS = centraal zenuwstelsel (‘central 

nervous system’), GABA = gamma-aminoboterzuur (‘gamma aminobutyric acid’), SOM = somatostatine, glu = glucose. Met permissie 

overgenomen uit: Hamel E. Perivascular nerves and the regulation of cerebrovascular tone. J Appl Physiol. 2006;100(3):1059-64.
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groep heeft aangetoond middels een recente review van 
de literatuur. 11 Zo werden tot het einde van de vorige 
eeuw vaak zeer tijdrovende methoden gebruikt om CBF 
te bepalen, die dus geen directe weergave konden geven 
van een interventie. Tevens was de permeabiliteit van 
de bloed-hersen barrière niet altijd bekend, of was deze 
variabel per gebruikt agens. Ook leidden dierproeven 
tot tegengestelde resultaten, deels vanwege verschillen 
tussen soorten (zo leidt alfa- en bètareceptorstimula-
tie tot cerebrale vasoconstrictie in varkens, konijnen, 
lammeren en apen, maar niet in schapen, honden en 
katten). Ook werd vaak geen rekening gehouden met 
vertroebelende factoren zoals temperatuur, zuurtegraad, 
hypercapnie/hypocapnie en reactieve autoregulatoire 
mechanismen.3

Twee andere problemen lijken het aantonen van effec-
ten van sympathische tonus op CBF te bemoeilijken:
(1) Effecten worden duidelijker wanneer de handha-
ving van de cerebrale doorbloeding onder druk komt te 
staan, in vergelijking met een rustsituatie (iets dat nau-
welijks erkend werd ten tijde van de studies met gan-
glion blokkades); (2) autoregulatoire effecten kunnen 
worden beschreven als statische processen, maar ook als 
dynamische effecten sinds ‘beat-to-beat’ registratie mo-
gelijk werd met de introductie van transcraniële Dop-
pler sonografie (TCD). 

Rekening houdend met het bovenstaande, hebben we 
aangetoond dat chirurgische excisie van alle sympathi-
sche innervatie van de cerebrale arteriën CBF verhoog-
de, net als een chemische blokkade dat doet. Na strikte 
selectie voor methodologisch correcte studies, kunnen 
we eveneens aantonen dat met name alfareceptorblokke-
rende middelen het vermogen verminderen van de cere-
brale autoregulatie om bloeddrukstijgingen te compen-
seren. Dit is een aanwijzing dat niet alleen trigeminaal-, 
maar  ook sympathisch-gemedieerde vasoconstrictie deel 
uitmaakt van de CBF-regulatie (zie Figuur 3).11

Elektrische neurostimulatie en
doorbloeding
Het gebruik van epidurale spinale elektrische stimulatie 
(ESES) voor pijnsyndromen heeft onder meer sympa-
thische effecten, waaronder een verbeterde doorbloe-
ding.12-14 Ook cerebrale doorbloeding (CBF) kan ver-
beteren met ESES op cervicaal niveau.15-16 Anatomisch 
gezien is het opmerkelijk dat ESES perifere doorbloe-
ding kan verbeteren. Immers, de vaten worden geïn-
nerveerd door sympathische vezels, die niet in het elek-
trisch veld liggen dat wordt opgewekt door ESES. De 

sympathische effecten van ESES zijn dus waarschijnlijk 
indirect waarbij er aanwijzingen bestaan dat de achter-
hoornen en interneuronen in het myelum een rol spe-
len.17 Dit zou kunnen verklaren waarom ook perifere 
elektrische stimulatie middels bijvoorbeeld transcutane 
elektrische neurostimulatie (TENS) effecten kan berei-
ken die vergelijkbaar zijn met die van ESES. Zo is van 
TENS bekend dat het de sympathische tonus kan verla-
gen.18-19 Tevens zijn er aanwijzingen dat TENS cardiale 
ischemie kan verminderen.20 

Figuur 3. Schematische weergave van sympathische (groen) en 

trigeminale (blauw) banen waarvan is aangetoond dat ze een rol 

hebben in de regulatie van cerebrale doorbloeding. Een epidurale 

elektrische stimulatie (ESES) elektrode is afgebeeld met een sug-

gestie van het opgewekte elektrisch veld (dat in werkelijkheid niet 

dieper rijkt dan de achterstrengen). Het exacte mechanisme van 

modulatie is onbekend. Transcutane elektrische neurostimulatie 

(TENS) heeft mogelijk een vergelijkbaar effect, waarbij de input in 

de achterhoorn is veranderd onder invloed van het TENS-signaal. 

HT: hypothalamus, ICA: arteria carotis (‘internal carotid artery’), 

TN(c): nucleus trigeminus (caudalis) (‘trigemenial nucleus (cauda-

lis)’), GG: ganglion van Gasser (‘Gasser’s Ganglion’), SCG: gan-

glion cervicale superior (‘superior cervical ganglion’), VA: arteria 

vertebralis (‘vertebral artery’), SG: ganglion stellatum (‘stellate gan-

glion’, ILT: tractus intermediolaterale (‘intermediolateral tract’).
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Late cerebrale ischemie na
subarachnoïdale bloeding
Patiënten die een SAB hebben gehad, hebben een grote 
kans op het krijgen van late cerebrale ischemie (ook wel 
vaatspasmen genoemd). De verbetering van diagnosti-
sche mogelijkheden, acute opvang en aneurysmabehan-
deling heeft er toe geleid dat meer patiënten de ictus 
overleven. De relatieve bijdrage wat betreft morbiditeit 
en mortaliteit als gevolg van late cerebrale ischemie is 
hierdoor toegenomen. Late cerebrale ischemie als gevolg 
van vaatspasmen treedt op bij circa 30% van de SAB- 
patiënten en 15-20% raakt hierdoor invalide. De hui-
dige behandeling van late ischemie bestaat uit  triple-
H-therapie (hypervolemie, hypertensie en (soms) he-
modilutie), nimodipine en endovasculaire dilatatie van 
spastische vaten (zelden in Nederland). Het bewijs voor 
deze behandelingen is matig en genoemde morbiditeit 
bestaat ondanks deze behandelingen.21 Het moge dui-
delijk zijn dat een betere behandeling van late cerebrale 
ischemie de morbiditeit na een SAB aanzienlijk kan 
verlagen. Indien een dergelijke behandeling gestoeld is 

op verbetering van cerebrale doorbloeding, zou dit ook 
consequenties kunnen hebben voor andere vormen van 
beroerte.
Bij het ontstaan van late ischemie na een SAB spelen 
diverse factoren een rol, waaronder de afbraakproduc-
ten van het bloed in de subarachnoïdale ruimte die een 
vasoconstrictieve werking hebben.22-23 Het sympathisch 
systeem speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan 
van deze vasoconstrictie.24 Bovendien is er sprake van 
een enorme verhoging van sympathische activiteit na 
een SAB.25

Onze onderzoeksgroep postuleert (1)  dat bij SAB-pati-
enten de (met name sympathische) neurogene regulatie 
van CBF een relatief grotere bijdrage levert door versto-
ring van andere autoregulatoire mechanismen en (2) dat 
verlaging van de sympathische tonus middels elektrische 
stimulatie vaatspasmen kan verminderen en de CBF 
kan verbeteren. TENS zou in principe dezelfde effecten 
(maar mogelijk in mindere mate) moeten kunnen berei-
ken als ESES.

Figuur 4. Stroomsnelheden (gemeten middels transcranieel Doppler-onderzoek (TCD)) en cerebrale saturatie (gemeten middels 'near 

infrared spectroscopy') in het arteria cerebri media territorium van negen patiënten (achttien vaten, een patiënt staakte deelname na dag 

1) op vier meetmomenten. Dag 1 was voor start transcutane elektrische neurostimulatie (TENS), dag 3 was na drie dagen TENS-be-

handeling, dag 4 is na een dag zonder TENS en dag 7 is na wederom drie dagen TENS-behandeling. Opvallend was de afname van 

stroomsnelheid, gepaard gaande met een toename van saturatie (significanties aangegeven) hetgeen suggestief was voor een toege-

nomen doorbloeding en dus afname van vaatspasmen onder invloed van cervicale TENS.

Dag 0 Dag 3 Dag 4 Dag 7
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Elektrische neurostimulatie bij patiënten 
met een subarachnoïdale bloeding
In diermodellen van vaatspasmen zijn reeds bemoedi-
gende resultaten geboekt met cervicale ESES.16 Slechts 
één studie rapporteert over de effecten van ESES bij 
SAB-patiënten. Patiënten (n = 10) kregen ESES-elek-
troden geïmplanteerd tijdens operatieve behandeling 
van het symptomatische aneurysma. Doorbloeding 
nam significant toe in de arteria cerebri media, vier 
patiënten ontwikkelden angiografisch vaatspasmen, 
geen enkele patiënt kreeg klinische verschijnselen. 
Helaas had deze pilotstudie geen controlegroep.26

In één fase I-studie is de veiligheid van cervicale TENS 
aangetoond. In deze studie werden geen effecten op 
CO2-reactiviteit gemeten, geen effect op de cerebrale 
bloedstroomsnelheid (‘cerebral blood flow velocity’, 
CBFV) en geen effect op bloeddruk en polsslag.27 
Hierna is een pilotstudie verricht bij tien patiënten. 
Patiënten met vaatspasmen (MCA/ICA ratio >3) na 
een aneurysmatische SAB werden geïncludeerd. Een 
speciale meetopstelling en een onderzoeksprotocol 
werden ontwikkeld om metingen te kunnen regis-
treren en de effecten van diverse TENS-instellingen 
ad hoc te kunnen analyseren.28 In deze opstelling 
gebruikten we bloeddruk- en polsmetingen middels 
plethysmografie, meting van de bloedstroomsnelheid 
in de arteria cerebri media aan weerszijden middels 
TCD, respiratiemetingen middels een capnograaf en 
cerebrale zuurstofsaturatie (ScO2) metingen middels 
‘near-infrared spectroscopy’ (NIRS) (voor een uitge-
breide omschrijving van de proefopstelling verwijzen 
we naar referentie 28). We gebruikten een aan-uit pro-
tocol waardoor de patiënten hun eigen controlegroep 
waren. Hiermee vonden we grotere effectgroottes bij 
hogere frequenties (100 en 120Hz), dus dit zijn de fre-
quenties die tijdens de studie werden gebruikt. Hoe-
wel niet alle patiënten de TENS konden verdragen ge-
durende het hele experiment, en ondanks het feit dat 

ze over het algemeen slechts matig verhoogde stroom-
snelheden hadden, vonden we enkele kleine effecten 
op CBFV en cerebrale zuurstof saturatie (zie Figuur 4,  
pagina 143). De toenames in cerebrale saturatie waren 
evidenter dan de veranderingen in stroomsnelheden. 
Als we in ogenschouw nemen dat ETCO2 licht toe-
nam tijdens TENS, dan zijn de effecten op de CBFV 
waarschijnlijk onderschat, terwijl de effecten op de sa-
turatie mogelijk zijn overschat.29

We werden geconfronteerd met het feit dat TENS in 
SAB-patiënten slecht werd getolereerd, meestal omdat 
ze rusteloos of geagiteerd waren,  wat resulteerde in 
het losraken van de elektroden. Ook vonden patiënten 
het moeilijk de tintelingen die TENS opwekt te ver-
dragen. Een prospectieve gerandomiseerd gecontro-
leerde studie met TENS in SAB-patiënten (of andere 
patiënten met neurologische aandoeningen), zal dan 
ook zeer moeilijk uitvoerbaar zijn.

Conclusie
Ondanks het feit dat de anatomie van de innervatie 
van de cerebrale vasculatuur in extenso is beschreven, 
bestond er lange tijd onenigheid over de fysiologische 
functie van deze innervatie. We hebben aangetoond 
dat zowel trigeminale vezels als sympathische vezels 
een kleine maar significante rol spelen bij de regulatie 
van de cerebrale doorbloeding. Elektrische stimulatie 
van sympathische banen kan leiden tot een verbeterde 
doorbloeding van het geïnnerveerde gebied; onder 
bepaalde omstandigheden lijkt dit ook voor het cere-
brale gebied te gelden. Dit biedt een aanknopingspunt 
voor klinische toepassing van elektrische neurostimu-
latie ter verbetering van de doorbloeding van het brein. 
Cervicaal toegepaste TENS is veilig en lijkt bij 
patiënten met vaatspasmen na een SAB te leiden tot 
een lichte verbetering van de doorbloeding. Aangrij-
pingspunt lijkt het intrinsieke systeem te zijn. De 
klinische toepasbaarheid van deze techniek blijkt bij 

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Het sympathisch zenuwstelsel speelt een rol bij de regulatie van cerebrale doorbloeding.

2. Alfareceptorblokkerende medicatie kan het vermogen verminderen de cerebrale doorbloeding aan te pas-

sen aan bloeddrukstijgingen.

3. Elektrische stimulatie van sympathische banen kan ook cerebraal de doorbloeding veranderen.

4. Transcutane elektrische stimulatie in de cervicale regio is bij matig te instrueren of onrustige patiënten 

niet goed toepasbaar.
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onrustige patiënten zeer matig. Mogelijk dat subcutane 
of epidurale stimulatie een beter effect kan bereiken. 
Vervolgstudies zullen de klinische toepasbaarheid hier-
van moeten aantonen.
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